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ABSTRAK 

 
 Hampir 90% pasar benih jagung di Indonesia dikuasai oleh perusahaan 

asing. Meningkatnya produksi jagung dari tahun ke tahun turut meningkatkan 

permintaan atas benih jagung. Di antara semua wilayah di Indonesia, Jawa Timur 

merupakan wilayah dengan produksi jagung terbesar sehingga potensi pasar di 

wilayah tersebut cukup menjanjikan bagi perusahaan benih di Indonesia. 

 PT. Agri Makmur Pertiwi (PT. AMP) sebagai perusahaan benih asli 

nasional turut hadir menjadi penyeimbang dalam industri benih jagung nasional. 

Namun, PT. AMP merupakan perusahaan yang relatif masih muda dibandingkan 

dengan perusahaan lainnya yang sudah beroperasi lebih dari 10 tahun sehingga 

secara baik kapasitas maupun sumber daya belum sebanding dengan perusahaan 

lainnya. Adapun penjualan benih jagung Pertiwi di area Jawa Timur pada tahun 

2015 sempat mengalami penurunan dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu 

dan persaingan yang ketat dari kompetitor. Oleh sebab itu, diperlukan suatu 

strategi pemasaran yang tepat bagi PT. AMP untuk pertama, peningkatan 

penjualan di tahun 2016 dan kedua, bertahan di persaingan pasar benih jagung di 

Jawa Timur. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

metode studi kasus. Proses pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara 

dan diskusi kelompok terarah (FGD). Wilayah di Jawa Timur yang diteliti 

meliputi Malang, Probolinggo, Jember, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, 

Nganjuk dan Kediri. Teknik sampling yang digunakan adalah nonprobability 

sampling dengan desain purposive sampling untuk diskusi dengan para petani, 

diskusi dengan tim pemasaran Jawa Timur yang terdiri dari seorang kepala 

regional, 5 marketing executive dan seorang market development serta wawancara 

dengan direktur Pertiwi. Petani yang diteliti adalah petani yang menanam benih 

jagung. Dengan dibantu oleh pihak perusahaan, para petani tersebut dikumpulkan 

menjadi 1 kelompok yang terdiri dari rata-rata 10 sampai 15 orang petani per 

wilayah. Jumlah petani per kelompok di satu wilayah berbeda dengan wilayah 

lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk melihat SWOT 

perusahaan dan STP analysis untuk melihat segmentasi, target dan posisi produk 

benih jagung Pertiwi. 

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa produk benih jagung 

Pertiwi disukai para petani karena produknya tidak kalah kualitasnya dengan 

produk milik kompetitor. Kualitas yang paling diutamakan oleh petani adalah 

ketahanan bulai yang di mana produk Pertiwi memiliki kualitas tersebut. PT. 

AMP juga memiliki 3 kemungkinan strategi yang bisa digunakan dari 5 strategi 

yang ada di pasar yang sedang berkembang. Namun, sumber daya yang masih 

terbatas menjadi salah satu kendala perusahaan dalam bersaingan dengan 

perusahaan lain. Kemungkinan strategi yang dapat digunakan oleh PT. AMP 

adalah strategi serangan dari samping atau flank attack yang di mana strategi ini 

memfokuskan kekuatan pada salah satu segmen yang di mana kompetitor tidak 

memiliki posisi kuat di sana. 
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